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Alueen sijainti: 
Alue sijaitsee kahdessa osassa Tapaninkylässä lähellä Kotinum-
men puistoa.  

 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti. 
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Tiivistelmä 

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee kahta Kotinum-
menpuiston lähelle sijoittuvaa aluetta. Kaavaratkaisu edistää 
yleiskaavaan perustuvaa täydennysrakentamista Malmin ja Tapa-
nilan asemien vaikutusalueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa kaksi 
uutta asuinkerrostaloa. Malmin kauppatie 30:een suunnitellaan 
opiskelija-asumista. Kortteli on jäänyt toteuttamatta ja opiskelija-
asumiselle on etsitty uutta sijaintia Malmin asemanseudulta. Uu-
denpellonpolku 6:ssa pientalotontti muutetaan asuinkerrostaloton-
tiksi. 

Tavoitteena on lisätä asuinrakentamista juna-asemien ympäris-
tössä. Malmin kauppatie 30:ssä tavoitteena on, että rakentaminen 
kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla täydentää luontevasti kau-
punkirakennetta ja toimii tunnistettavana maamerkkinä. Uuden-
pellonpolulla tavoitteena on, että uudisrakentaminen yleiskaavan 
esittämällä tehokkuudella sopeutuu lähiympäristöön.  

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty siihen, että uusien asunto-
jen täydennysrakentaminen kehittää alueen omaleimaisuutta, tun-
nistettavuutta ja elävyyttä. Malmin kauppatien varrella kaupunki-
kuvatavoitteiden ohella terveelliset ja vähäpäästöiset rakentamis-
ratkaisut ovat suunnittelun keskiössä. Ekologisesti kestävää ra-
kentamista halutaan edistää.  

Uutta asuntokerrosalaa on noin 6 359 k-m2. Asukasmäärän lisäys 
on noin 160–200 asukasta. Liike- ja toimistokerrosala vähenee 
5000 m2 verran. Korttelia 39151 on laajennettu katualueelle. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että voi-
daan rakentaa uusia asuntoja hyvien julkisten liikenneyhteyksien 
ja palveluiden äärelle ja radan varren rakennuskanta täydentyy 
mieleenpainuvalla tavalla.  

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki omis-
taa katualueet. Kaavaratkaisu on tehty hakemusten johdosta ja 
kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa. 

Asemakaavan kuvaus 

Tavoitteet 

Kaavaratkaisun tavoitteena on lisätä asuinrakentamista Malmin ja 
Tapanilan asemien seudulla. Tavoitteena on, että uusi rakentami-
nen kehittää alueen omaleimaisuutta, tunnistettavuutta ja elä-
vyyttä. 

Malmin kauppatien varrella tavoitteena on, että julkisella liiken-
teellä hyvin saavutettavalla, kaupunkirakenteellisesti ja -kuvalli-
sesti tärkeällä paikalla toteuttamatta jääneen tontin rakentaminen 
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täydentää luontevasti kaupunkirakennetta ja uudisrakennus toimii 
tunnistettavana maamerkkinä. Tarkoituksena on muuttaa liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueen käyttötarkoitus opiskelija-asu-
misen mahdollistavaksi.  Liikenteellisesti hyvin saavutettavalla 
paikalla ratkaistaan mahdolliset asuinympäristön viihtyisyys- ja 
terveellisyyshaasteet. Ekologisesti kestävää rakentamista halu-
taan edistää.  

Uudenpellonpolulla tavoitteena on, että uudisrakentaminen, joka 
noudattaa yleiskaavan esittämää tehokkuutta, sopeutuu lähiym-
päristön erilaisia rakennustyyppejä käsittävään rakennustapaan.   

Kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyväksynyt Kasvun paikka - 
Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025. Kaavaratkaisu edesaut-
taa kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista edistämällä 
asuntotuotantoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä, vahvis-
tamalla kaupunginosan elävyyttä, omaleimaisuutta ja elinvoimai-
suutta sekä uudistamalla ja täydentämällä olemassa olevaa ra-
kennettua ympäristöä kestävästi huomioiden alueen erityispiirteet.  

Mitoitus 

Suunnittelualueen pinta-ala on 14 553 m2. 

Kaavaratkaisun kerrosala on yhteensä 6 700 k-m2. Uutta asunto-
kerrosalaa on noin 6 359 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 
160–200 asukasta. Liike- ja toimistokerrosala vähenee 5 000 m2 

verran.  

Kaavaratkaisun myötä tonttien kerrosala kasvaa Uudenpellon-
polku 6:ssa 1 199 k-m² ja Malmin kauppatie 30:ssä 160 k-m².  

Uudenpellonpolku 6:n tonttitehokkuus on 1,13 ja Malmin kauppa-
tie 30:n 1,45. Korttelia 39151 on laajennettu katualueelle siten, 
että Malmin kauppatie 30:ssä tontin pinta-ala kasvaa noin 250 m2.  

Mitoitus mahdollistaa maanvaraisen pysäköinnin.  

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne  

Kaava-alue käsittää kaksi tonttia ja katualuetta. Alueeseen kuulu-
vat rakentamaton tontti osoitteessa Malmin kauppatie 30 sekä 
pientalotontti osoitteessa Uudenpellonpolku 6. Molemmat tontit 
ovat kävelyetäisyydellä sekä Malmin asemasta (0,6 km ja 0,8 km) 
että Tapanilan asemasta (1 km ja 0,8 km).   

Malmin kauppatie 30:ssä korttelin 39151 tontti 2 sijoittuu päära-
dan ja radan ylittävän Kotinummentien sillan vierelle. Tonttia ra-
jaavat Malmin kauppatie ja siltä Kotinummentielle nouseva katu-
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ramppi tukimuureineen. Päärata ja katuliikenne aiheuttavat Mal-
min kauppatien varrelle ympäristöhäiriöitä. Tontilla on puustoa ja 
pensaikkoa. Kaava-alueeseen kuuluvat myös osat Malmin kaup-
patiestä, Kotinummentiestä sekä Kotinummentien siltaosuuden 
alle sijoittuva pysäköintialue. Pysäköintialueella on 66 autopaik-
kaa.  

 

Kuva: Rakentamaton tontti Malmin kauppatie 30:ssä rajautuu ka-
tuihin. 

Malmin kauppatie 30:n lähiympäristössä on pohjoispuolella Koti-
nummen puisto, peruskoulu ja päiväkoti ja koillisessa Silkokujan 
ja Halmetien välisellä alueella kolme rakentamatonta toimistora-
kennusten ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusra-
kennusten tonttia. 

Korttelissa 39127 kaavamuutos koskee tonttia 7 osoitteessa Uu-
denpellonpolku 6.  Tontilla on 1968 valmistunut yksikerroksinen 
kahden asunnon pientalo pihapuutarhoineen. Korttelin etelä-
osassa on kaksi 1988 valmistunutta kolmekerroksista hissitöntä 
asuinkerrostaloa ja tontin 7 itäpuolisella tontilla 8 on kolme 1993 
valmistunutta kaksikerroksista paritaloa. Uudenpellonpolun var-
ressa kadun pohjoispuolella on yksiasuntoisia pientaloja ja Uu-
denpellonpolun jatkeena olevan Hietaniitynpolun varrella puoles-
taan 1980- ja 90-luvun vaihteessa rakennettuja kaksi- ja kolme-
kerroksisia kerrostaloja. Alue on yleisilmeeltään vehreä, pensas-
aidat sekä lehtipuut reunustavat Uudenpellonpolkua sekä muita 
läheisiä asuntokatuja.  

Kaava-alueen läheinen Kotinummenpuisto on laajahko puisto, 
jonka pohjoisosassa on leikkipuistorakennus. Puiston eteläosaan 
liittyy koulu-päiväkotirakennus (Malmin peruskoulun Silkokujan 
toimipaikka ja päiväkoti Kotinummi).  
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Kuva: Uudenpellonpolku 6 punaisella rajattuna 2021 ilmakuvassa. 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 

Osoitteessa Uudenpellonpolku 6 korttelin 39127 tontti 7 on osoi-
tettu asuinkerrostalojen korttelialueena.  

Korttelialueelle voidaan rakentaa nelikerroksinen asuinkerrostalo 
tontin pohjois- ja länsilaidoille. Oleskelupiha on sisäpihalla raken-
nuksen eteläpuolella. Tonttiliittymä on kielletty Uudenpellonkujan 
puolelta. Pysäköintipaikat ovat maantasopaikkoja tontin itälaidalla. 
Rakennusoikeudeksi on merkitty 1540 k-m2, josta on uutta 1199 
k-m2. Tontin luoteiskulmaan on osoitettu näkemäalue risteyksen 
liikenneturvallisuuden parantamisen vuoksi. Rakennus on sijoi-
tettu Uudenpellonkujan puolella linjaan eteläpuolisen rakennuk-
sen kanssa. Rakennuksen ja Uudenpellonkujan katualueen väliin 
on osoitettu istutettava alueen osa vehreyttämään aluetta. Istutet-
tavia alueen osia on myös tontin laidoilla. Maantasokerroksen 
asuntoihin tulee rakentaa asuntoon liittyvä oleskelupiha tai te-
rassi, joka voidaan sijoittaa istutettavalle alueen osalle. Julkisivu-
jen on oltava paikalla muurattua tiiltä, muurauksen päälle tehtyä 
rappausta tai puuverhottuja ja rakennuksen julkisivujen on oltava 
yksiaineisia. Rakennuksissa on oltava harja- tai aumakatto. Mate-
riaali- ja kattomuotomääräyksillä on pyritty sopeuttaman uudisra-
kennusta lähiympäristön pientalomaailmaan ja ohjaamaan sen ul-
koarkkitehtuuria rauhallisen hillityksi. Jätetilan sijoittamisella ra-
kennukseen lisätään väljyyttä pihamaalle. 

Asuntotyyppijakaumasta on annettu määräyksiä. Tontilla on saa-
vutettava Helsingin viherkertoimen tavoiteluku.  

Asuinkerrostalojen korttelialue. Korttelialueelle tulee raken-
taa sivukäytävätalo (AK-1)   

Kortteliin 39151 rakennettava asuinkerrostalo on liikennemelun 
vuoksi rakennettava sivukäytävällisenä kaksoisjulkisivuratkaisuna. 
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Kortteliin on viitesuunnitelmassa suunniteltu opiskelija-asumista. 
Opiskelija-asuntokäytössä pysäköintipaikat pystytään järjestä-
mään tontilla maanvaraisina. Kaava mahdollistaa pysäköintipaik-
kojen sijoittamisen myös tontin ulkopuoliseen pysäköintilaitokseen 
400 m etäisyydelle. Korttelialuetta laajennetaan nykyiselle katu-
alueelle. Malmin kauppatien katualueeseen liittyvä tontin osa tu-
lee rakentaa sisääntuloaukioksi. Tontille liikennöidään Kotinum-
mentien katualueelta sillan alla sijoittuvan map-alueen osan 
kautta.  

Uudisrakennus on pohjaltaan ympyrän muotoinen ja rajaa sisäl-
leen suojaisan oleskelupihan. Päärakennusmassaa ympäröi joka 
puolelta ulokemainen sivukäytävä, jonka tulee olla melulta suo-
jaava. Kerroslukujen tulee vaihdella kuuden ja kahdeksan välillä 
siten, että kerrosluvut ja vesikatto madaltuvat lounasta kohden. 
Tällä pyritään lisäämään sisäpihan valoisuutta ja suuntaamaan 
kattoja aurinkoenergian kannalta edulliseen suuntaan.   

Rakennusoikeus on 5 160 k-m2.  

Sivukäytävien julkisivuissa on käytettävä puuta ja lasia. Sisäpihan 
puoleisten julkisivujen on oltava vaaleita.  

Melusuojauksesta, junaliikenteen aiheuttaman runkoäänen ja täri-
nän sekä mahdollisen pilaantuneen maaperän huomioimisesta 
jatkosuunnittelussa on annettu määräyksiä, joita käsitellään jäl-
jempänä tarkemmin.  

Tontin laidoille on osoitettu puin ja pensain istutettavaa alueen 
osaa ja sisäpihalle istutettavaa alueen osaa. Alueen osille voi-
daan sijoittaa myös hulevesirakenteita. Tontilla on saavutettava 
Helsingin viherkertoimen tavoiteluku. 

Liikenne 

Lähtökohdat 

Alueet ovat hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Malmin 
kauppatie 30 sijoittuu noin 0,6 km etäisyydelle Malmin asemasta 
kokoojakatujen kulmaukseen. Uudenpellonpolku 6 sijoittuu asun-
tokadun varrelle.  

Jalankulku 

Malmin keskustan tärkeä kävely- ja pyöräreitti, Kaupparaitti yhdis-
tyy Kotinummentien alikulkutunnelin kautta Kotinummenpuistoon. 
Kotinummentien ylikulkusillalla ja sille johtavalla katurampilla on 
yhdistetty jalankulku- ja pyörätie.  

Maaston korkeusasemien vuoksi Malmin kauppatie 30:n tontille 
pääsee vain Malmin kauppatien tasolta. Lyhyin kävely-yhteys 
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Malmin kauppatie 30:stä asemalle kulkee Malmin kauppatien län-
silaidalla.  

Uudenpellonpolku on tasainen katu, jonka etelälaidalla on leveä 
jalkakäytävä.  

Uudenpellonkuja on tärkeä kävely- ja pyöräreitti Kotinummenpuis-
ton leikkipuistoon ja Silkokujan koululle. 

Pyöräliikenne 

Uudenpellonpolulla pyöräliikenne käyttää ajorataa.   

Kotinummentien varrella Huhtakujan bussipysäkin läheisyydessä 
on kaupunkipyöräasema.  

Muilta osin pyöräliikenteen olosuhteet ovat jalankulun nykytilan-
netta vastaavat. 

Julkinen liikenne 

Molemmilta tonteilta on kävelyetäisyys sekä Malmin että Tapa-
nilan asemille. Kotinummentien varrella on Huhtakujan pysäkki, 
jota esim. kesällä 2022 liikennöi reitti 74 (Heikinlaakso – Haka-
niemi).  

Autoliikenne 

Malmin kauppatien liikennemäärä on nykyisin noin 4 500 ajoneu-
voa vuorokaudessa (KAVL), rampin 3 000 ja Kotinummentien 
6000. Uudenpellonpolun liikennemääräarvio on 150 (KAVL).  

Malmin kauppatie 30:n tontille liikennöidään Kotinummentien sil-
lan alle sijoittuvan pysäköintialueen kautta.  

Uudenpellonpolku 6:n tontille ajo on järjestetty Uudenpellonku-
jalta. Ajo on mahdollinen myös Uudenpellonpolulta. 

Pysäköinti  

Malmin kauppatie 30  

Kotinummentien ylikulkusillan alla on pysäköintialue (kaavamer-
kintä map), jolle on kaavoissa sijoitettu korttelin 38198 autopaik-
koja seuraavasti: 
- korttelin 38198 AK-korttelinosan (tontti 4) autopaikat liikuntaes-

teisten paikkoja lukuun ottamatta tulee sijoittaa sillan alle map-
rakennusalueen osalle kahteen tasoon (=46 ap) 

- KTY-korttelin 38189 tontin 5 autopaikoista 45 % saadaan si-
joittaa (11 ap) 
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- KTY-korttelin 38189 tontin 8 autopaikoista 45 % saadaan si-
joittaa (9 ap) 

- lupapiirustusten mukaan pysäköintialueella on 66 autopaikkaa, 
jakautuen seuraavasti: 
- 46 paikkaa tontille 38198/4 
- 10 paikkaa tontille 38189/5  
- 9 paikkaa tontille 38189/8 
- 1 paikka tonttia 38198/3 (AKS) varten 

Tontin 38189/5 lupapiirustusten mukaan kaikki tontin autopaikat 
ovat tontilla. Maksimitilanteiden mukaan tarkasteltuna map-alu-
eelle tulisi voida sijoittaa yhteensä 94 autopaikkaa eli 28 paikkaa 
nykyistä enemmän. Nykyinen kaava mahdollistaa pysäköinnin 
kahteen tasoon.  

Uudenpellonpolku 6 

Pysäköinti on tontilla. Uudenpellonpolulla on kadunvarsipysäköin-
tiä.  

Kaavaratkaisu 

Katualueet säilyvät pääosin nykyisellään, mutta eräitä parannuk-
sia jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteisiin on tehty. Kotinum-
mentien katualuetta on AK-1 korttelialueen vierellä pienennetty 
siltä osin kuin sitä on ollut tarkoituksenmukaista muuttaa tontti-
maaksi. 

Jalankulku ja pyöräliikenne  

Jalankulun ja pyöräliikenteen järjestelyt säilyvät muuten entisel-
lään, mutta Uudenpellonpolun ja Uudenpellonkujan risteyksen nä-
kemäolosuhteet paranevat, mikä parantaa liikenneturvallisuutta ja 
helpottaa jalankulkijoiden ja ajoneuvoliikenteen kohtaamisia ris-
teysalueella. 

Kotinummentien ylikulkusillan yhteyteen on osoitettu ohjeellisena 
mahdollisuus sijoittaa porras Malmin kauppatielle. 

Uudenpellonpolun uudisrakennukselta on poistettu mahdollisuus 
johtaa tonttiliikenne Uudenpellonkujan kautta, jotta voidaan vä-
hentää pääasiassa jalankulku- ja pyöräliikenteelle varatun Uuden-
pellonkujan autoliikennettä. Kaavaan jää edelleen mahdollisuus 
johtaa kiinteistöä Hietaniitynpolku 2 palveleva tonttiliikenne Uu-
denpellonkujan kautta. 

Julkinen liikenne 

Julkinen liikenne säilyy ennallaan. 
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Autoliikenne 

Kaavaratkaisu perustuu mahdollisuudelle maantasopysäköintiin. 
Sillan alle sijoittuvat pysäköintiratkaisut voidaan säilyttää ennal-
laan ja alue on edelleen merkitty map-merkinnällä, jolle voidaan 
sijoittaa pysäköintiä kahteen tasoon. Malmin kauppatie 30:een 
suunnitellun hankkeen mukaisesti tontin toteutusta on viitesuunni-
telmassa tutkittu vain opiskelija-asumiselle, jolloin kaikki pysäköin-
tipaikat voidaan sijoittaa tontille. Pysäköintipaikkoja voidaan sijoit-
taa myös enintään 400 m etäisyydelle pysäköintilaitokseen.  

Uudenpellonpolku 6:n tonttiliittymä on mahdollistettu vain Uuden-
pellonpolun puolelta. 

Palvelut 

Lähtökohdat 

Malmin keskustan aluekeskustasoiset palvelut ovat kävelyetäi-
syydellä. Lähellä on Malmin peruskoulun Silkokujan toimipaikka ja 
päiväkoti Kotinummi.  Kotinummen puiston pohjoisosassa on leik-
kipuisto Kotinummi vastikään valmistuneine leikkipuistorakennuk-
sineen. Radan ja Halmetien välisellä yritysalueella toimii pienteol-
lisuutta ja autokauppaa, joilla on myös kuluttajapalveluita. 

Kaavaratkaisu 

Kaavaratkaisun myötä poistuu 5000 k-m2 liike- ja toimistotilava-
rantoa, kun toteuttamatta jäänyt liikerakennustontti muutetaan 
asuinkäyttöön. 

Täydennysrakentaminen tuo lisää käyttäjiä lähialueen palveluille. 

Esteettömyys  

Malmin kauppatie 30:n lähellä tulee Kotinummentiensillan kohdilla 
kiinnittää huomiota esteettömien yhteyksien järjestämiseen. 
Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta nor-
maalia aluetta.  

Luonnonympäristö 

Lähtökohdat 

Malmin kauppatie 30 

Malmin kauppatie 30 on rakentamatta jäänyt tontti, jolla on run-
saasti kasvillisuutta. Eteläosissa on korkeampaa puustoa ja muu-
alla pensaikkoa. Korkein puusto on 15–20 metristä. Pohjois-
osassa matalampaa kasvillisuutta alueella, jolta on puhdistettu 
maaperää 2006.  
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Tonttimaa on melko tasaista ja korkeusasema vaihtelee noin 
15,1, - 15,6 (N2000). Viereltä kiertävä ramppi nousee noin kor-
keusasemasta + 15,7, (N2000) Kotinummentien tasoon + 20,9. 
Radan ylittävä silta on korkeimmillaan noin tasolla + 25,1. 

Uudenpellonpolku 6 

Piha on puutarhamainen ja siellä on runsaasti istutuksia. Korkea 
pensasaita rajaa tontin kadusta sekä Uudenpellonpolun että Uu-
denpellonkujan puolelta. Katukuvassa näkyvimmät suuret kuuset 
ja kookas vaahtera sijoittuvat etelänpuoleiselle ja idänpuoleiselle 
naapuritontille.  

Tonttimaa on tasaista ja maanpinta on noin tasolla +16,6(N2000).  

Kaavaratkaisu 

Kaavaratkaisu ei edellytä merkittäviä maaston korkeusasema-
muutoksia, täyttöjä tai louhintoja.  

Tonttien kasvillisuus joudutaan rakentamisen myötä korvaamaan 
uusilla istutuksilla. Kaavamääräyksellä edellytetään, että rakenta-
matta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki- ja oles-
kelualueina tai pysäköimiseen on istutettava. 

Malmin kauppatie 30 

Kaavassa on osoitettu istutettavia tai puin ja pensain istutettavia 
alueen osia sisäpihalle ja tontin katualueiden puoleisille reunoille. 
Istutettaville alueen osille voidaan sijoittaa välttämättömiä kulku-
reittejä ja hulevesien viivytysrakenteita. 

Kaavassa määrätään välttämään vettä läpäisemättömiä pintama-
teriaaleja. 

Korttelialueella tulee saavuttaa Helsingin viherkertoimen tavoite-
luku.  

Uudenpellonpolku 6 

Kaavassa on osoitettu istutettava alueen osa Uudenpellonpolun ja 
Uudenpellonkujan puoleisille reunoille sekä sisäpihalle. Istutetta-
ville alueen osille voidaan sijoittaa välttämättömiä kulkureittejä, 
hulevesien viivytysrakenteita ja maantasokerroksiin vaadittuja 
asuntokohtaisia terasseja. AK-korttelialueelle Uudenpellonpolku 
6:een tulee kaavamääräyksen mukaan istuttaa puita ja pensaita. 
Kaavaratkaisun myötä Uudenpellonpolkua rajaava pensasaita 
joudutaan poistamaan tontin reunasta. Uudenpellonkujan puolelle 
jää myös jatkossa tila pensasaidalle ja määräyksen mukaan AK-
korttelialue tulee aidata Uudenpellonkujan suoraa katuosuutta 
vastaan pensasaidalla. Pensasaitaa ei tule ulottaa risteyksen nä-
kemäalueelle.  
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Kaavassa määrätään välttämään vettä läpäisemättömiä pintama-
teriaaleja. 

Korttelialueella tulee saavuttaa Helsingin viherkertoimen tavoitelu-
ku. 

Ekologinen kestävyys  

Lähtökohdat 

Alue sijaitsee hyvien jalankulkuyhteyksien, pyöräliikenteen ja 
joukkoliikenteen varrella ja mahdollistaa kestäviin liikkumistapoi-
hin pohjautuvan asuinrakentamisen. Malmin kauppatie 30 on to-
teuttamatta jäänyt tontti, jolta ei kaavaratkaisun myötä tarvitse 
purkaa rakennuskantaa. Tonteilla on runsaasti kasvullista pintaa. 

Kaavaratkaisu 

Kaavaratkaisun myötä nykyinen kasvullinen pinta pienenee, kui-
tenkin kaavaratkaisussa pyritään säilyttämään korttelialueiden 
vehreä ilme.   

Kaavaratkaisu mahdollistaa maanvaraiset pihat. Maanvaraisen 
pihan on arvioitu parantavan mahdollisuuksia monimuotoisuutta 
tukeviin ekologisisin prosesseihin, kuten ravinnekiertoon. Maan-
varaisten pihojen kasvullisilla alueilla on merkitystä ekosysteemi-
palveluille myös melunvaimennuksen kannalta. Kasvien kasvu-
alustalla on arvioitu olevan lehvästöä suurempi vaikutus äänen-
vaimennuksessa. 

Korttelialueilla edellytetään viherkertoimen käyttöä. Hulevesiä tu-
lee mahdollisuuksien mukaan viivyttää tonteilla ja vettä läpäise-
mättömiä pintamateriaaleja tulee välttää.  Korttelialueille on mer-
kitty istutettavia alueenosia ja edellytetty rakentamattomien osien 
istuttamista niiltä osin kun niitä ei käytetä kulkuteinä, leikki- tai 
oleskelualueina tai pysäköimiseen.  

Kaavaratkaisu sisältää vaatimuksia uusien asuinkerrostalojen 
energiatehokkuudesta. 

Yhdyskuntatekninen huolto  

Lähtökohdat 

Kaava-alueen tontit ovat yhdyskuntateknisen huollon verkoston 
piirissä. Kaava-alueella olevan Kotinummentien siltarakenteissa 
on sijoitettuna yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja. 

Kaavaratkaisu 

Kaava-alueen rakennukset liitetään olemassa olevaan yhdyskun-
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tateknisen huollon verkostoon. Asemakaavamuutoksen toteutta-
minen ei edellytä lisärakentamista yhdyskuntateknisen huollon 
järjestelmiin. 

Sillan alueella olevan pysäköinnin mahdollisessa toteutuksessa 
kaksikerroksisena tulee ottaa huomioon siltaraketeissa olevan yh-
dyskuntateknisen huollon johdot huoltotarpeineen.  

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kun-

nostaminen 

Lähtökohdat 

 Malmin kauppatie 30 ja katualueet 

Alueen maaperä on maaperäkartan mukaan savea, katualueilla 
on saven päällä täyttöä. Saven paksuus on noin 10 metriä. Pohja-
vesi on alueella hyvin lähellä maanpintaa ja on mahdollista, että 
se on paineellista.  

Kiinteistön alueella on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia 
vuonna 2004 omistajan vaihdoksen vuoksi. Kiinteistön koillis-
osassa oli todettu pienialainen esiintymä, jossa maaperän öljyhiili-
vetyjen ja eräiden alkuaineiden pitoisuudet ylittivät silloiset arvi-
ointiin yleisesti käytetyt Samase-ohjearvot. Alueen maaperää kun-
nostettiin noin 1,5 m syvyydelle, josta oli havaittu alkavan puhtaan 
savikerroksen.  Tavoitteena oli poistaa alueelta Samase-ohjearvo-
tason ylittävät pitoisuudet. Kunnostuksesta annetun Helsingin 
kaupungin ympäristökeskuksen loppuraportin hyväksymiskirjeen 
perusteella tavoite oli saavutettu. 

Kaavan laatimisen aikana ei ole ollut käytettävissä alueen alkupe-
räistä tutkimusraporttia, joten tutkimusten alueellisesta ja haitta-
ainevalikoiman kattavuudesta ei ole täyttä varmuutta. Tehdyn 
kunnostuksen jälkeen maaperän pilaantuneisuuden arviointia kos-
kevat käytännöt ovat uudistuneet valtioneuvoston vuonna 2007 
antaman maaperän pilaantuneisuuden arviointia ja puhdistamista 
koskevan asetuksen myötä.  

Kiinteistöllä on jatkosuunnittelun ja rakentamisen yhteydessä kiin-
nittävä huomiota maaperän haitta-aineiden ja jätejakeiden mah-
dolliseen esiintymiseen. Myös mahdolliset kynnysarvot (Vna 
214/2007) ylittävät haitta-aineiden pitoisuudet vaikuttavat arviointi-
tarpeeseen sekä massojen jatkokäytön mahdollisuuksiin ja loppu-
sijoittamiseen.  Maaperän tulee soveltua asumiselta edellytettä-
vään tasoon. Myös kiinteistöltä rakentamisen yhteydessä poistet-
tavat haitta-aineita tai jätejakeita sisältävien maa-ainesten sijoitta-
misesta säädösten edellyttämällä tavalla tulee huolehtia. 
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Uudenpellonpolku 6 

Alue on maaperäkartan perustella savea, jonka päällä on täyte-
kerros. Saven paksuus vaihtelee 1.5–4 m. Pohjavesi on lähellä 
maanpintaa. 

Alueelta ei ole tiedossa maaperää mahdollisesti pilannut toimin-
taa.  

Kaavaratkaisu 

Asemakaavassa on lähtötietojen kattavuuden, muuttuneiden sää-
dösten, aiempaa herkemmän käyttötarkoituksen ja kunnostuk-
sesta kuluneen pitkähkön ajan vuoksi annettu Malmin kauppatie 
30:lle maaperän haitta-aineiden tutkimista ja kunnostamista kos-
keva kaavamääräys, vaikka alue on noin 15 vuotta sitten kertaal-
leen kunnostettu eikä tuolloin tontille arvioitu kohdistuvan käyttö-
rajoituksia.  

Malmin kauppatie 30 rakennus on alustavasti arvioitu perusteta-
vaksi paaluin. Paalupituudeksi on arvoitu keskimäärin noin 20 m.  

Uudenpellonpolku 6 rakennukset on alustavasti arvioitu perustet-
tavaksi joko massanvaihdolle tai paaluille. Paalujen keskipituu-
deksi on arvioitu 14 m.  

Perustamistavat määritetään tarkemmin rakennussuunnitteluvai-
heessa tehtävien täydentävien pohjatutkimusten perusteella. 

Kaavassa on määräys, jonka mukaan orsi- ja pohjavedenpintaa ei 
saa alentaa työnaikaisesti eikä pysyvästi. 

Ympäristöhäiriöt 

Lähtökohdat 

Malmin kauppatie 30 

Alue on kauttaaltaan rautatie- ja katuliikenteen melualuetta, jossa 
päiväaikainen keskiäänitaso on nykytilanteessa yli 60 dB. Alueen 
vieressä kulkevan pääradan vilkkaan junaliikenteen vuoksi suun-
nittelukohteessa on syytä kiinnittää huomiota myös junaliikenteen 
aiheuttamiin enimmäisäänitasoihin, jotta varmistetaan suunnitelta-
viin asuntoihin sijoittuvien lepoon ja nukkumiseen tarkoitettujen 
tilojen osalta hyvät olosuhteet. Kohteeseen on asemakaavan 
suunnitteluvaiheessa laadittu alustava meluselvitys (Liikenneme-
luselvitys, Malmin Kauppatie 30, PR5309-Y01, 30.6.2020), jossa 
on arvioitu suunniteltavaan kohteeseen kohdistuvaa katu- ja rai-
deliikennemelua sekä edellytettäviä meluntorjuntatarpeita. Las-
kennan lähtötietoina on käytetty arvioitua mitoittavaa liikenteen 
kasvuennustetta. 
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Ilmaäänen lisäksi pääradan junaliikenteestä maa- ja kallioperään 
kohdistuva värähtely voi aiheuttaa radan läheisyyteen sijoittuvissa 
rakennuksissa havaittavaa tärinää tai korvin kuultavaa runkome-
lua. Alueelta on mitattu värähtelyä sekä maaperästä että referens-
sikohteena läheisestä asuinrakennuksesta. Suoritettuja mittauksia 
sekä niiden tuloksia ja tehtyjä johtopäätöksiä on tarkemmin ku-
vattu erillisessä selvityksessä Tärinä- ja runkomeluselvitys, Mal-
min Kauppatie 30, PR5309-TÄR01, Promethor Oy, 25.6.2020. 

Alueen nykyliikennemäärien, HSY:n asiantuntija-aineiston sekä 
ilmanlaadun vuosikartan perusteella arvioituna alueella ei ole 
merkittävää riskiä, että ilmanlaadun raja- tai ohjearvotasot ylittyisi-
vät katualueiden ulkopuolella.   

Uudenpellonpolku 6 

Alueelle ei kohdistu merkittävää ympäristömelua tai ilman epä-
puhtauksia liikenteestä. 

Kaavaratkaisu 

Ympäristöhäiriöitä torjutaan rakennusten sijoittelulla, kaavamer-
kinnöillä ja -määräyksillä. Määräykset perustuvat laadittuihin selvi-
tyksiin ja viitesuunnitelmiin. 

Malmin kauppatie 30 

Kaavaratkaisun massoittelu sekä annetut kaavamerkinnät ja -
määräykset perustuvat Arkkitehdit Soini & Horto Oy:n viitesuunni-
telman mukaan laadittuihin liikennemelu- sekä tärinä- ja runkome-
luselvityksiin. Arkkitehti on käyttänyt viitesuunnitelman kehittämi-
sessä hyödyksi liikennemeluselvityksen alustavia tuloksia. Ratkai-
sussa uusi suunniteltu rakennusmassa torjuu ulkokehällään liiken-
nemelun ja muodostaa sen sisäosiin melulta hyvin suojaan jäävän 
piha-alueen, minkä suuntaan kaikki asunnot avautuvat. Kaavassa 
rakennukseen on osoitettu ulkokehälle sivukäytävä ja rakennuk-
sen tulee muodostaa yhtenäinen melun leviämistä estävä koko-
naisuus. Suunnitellussa rakennusmassassa on piha‐alueelle vain 
yksi kulkuaukko, jonka sijainti on valittu suuntaan, jossa melua on 
vähiten. Tällöin pihalle aukon kautta kulkeutuva melu on mahdolli-
simman vähäinen ja meluselvityksen mukaan koko sisäpihalla ali-
tetaan melutason ohjearvot ulkona. Kaavassa leikki- ja oleskelu-
alueen osaksi varattu alueen osa on osoitettu suojaisalle sisäpi-
halle.  

Melumallin mukaan rakennuksen ulkokehälle kohdistuva kes-
kiäänitaso on suurimmillaan Malmin kauppatien puolella 69 dB ja 
muutoin 57–67 dB. Sisäpihan puoleisilla julkisivuilla keskiäänitaso 
jää lähes kauttaaltaan alle ohjearvotason. Ainoastaan porrastu-
vien 6–8 kerroksisten massojen osalta laskennallinen keskiääni-
taso sisäpihan puoleisilla julkisivuilla on mallin mukaan osin välillä 
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55–60 dB. Junaliikenteen yksittäiset ohiajot voivat mallitarkastelun 
mukaan kohdistaa Malmin kauppatien puoleiseen julkisivuun suu-
rimmillaan 87 dB enimmäisäänitason. Sisäpihan puoleisilla julkisi-
vuilla ainoastaan porrastuvan kahden ylimmän kerroksen osalta 
on syytä kiinnittää huomiota enimmäisäänitasoon (laskentatulos 
LAMmax suurimmillaan noin 77 dB).  

Johtuen suunnitellun rakennuksen muodosta ja sijainnista suh-
teessa sitä ympäröiviin melulähteisiin, vaihtelee julkisivuilta vaa-
dittava äänitasoero ja mitoitusperuste paikkakohtaisesti merkittä-
västi, eikä sitä ole sen vuoksi yksiselitteisestä ja tarkoituksenmu-
kaisesti kannattavaa esittää kaavakartalla. Tästä johtuen kaava-
merkinnällä edellytetään rakennuksen julkisivun äänitasoerotuk-
sen määrittämistä tie- ja raideliikennemelua vastaan siten, että ra-
kennuksen sisätiloissa saavutetaan melutason ohjearvot sekä ti-
lan käyttötarkoituksen mukainen tavoitearvo raideliikennemelun 
enimmäisäänitasoa vastaan. Makuu- ja oleskelutiloissa tavoit-
teena pidettävänä ulkoa sisään kantautuvan raideliikennemelun 
enimmäisäänitasona voidaan soveltaa lukuarvoa LAmax 45 dB. 

Vaikka kaavan viitesuunnitelmassa ei olekaan esitetty rakennuk-
seen parvekkeita, on kaavassa ohjattu mahdollisten oleskelupar-
vekkeiden sijoittuminen sisäpihan puolelle sekä edellytetty niiden 
suojaaminen tarvittaessa liikennemelulta. 

Kohteeseen laaditun runkomelu- ja tärinäselvityksen mukaan koh-
teen jatkosuunnittelussa tulee estää resonanssin syntyminen ra-
kennusten välipohjissa mitoittamalla ne ominaistaajuudelle yli 10 
Hz. Muilta osin, mm. läheisestä rakennuksesta tehtyjen referens-
simittausten perusteella, selvityksessä ei arvioitu kohteessa tarvit-
tavan tärinän tai runkomelun vaimennustoimenpiteitä. Koska 
maaperästä mitatusta värähtelystä johdetut tärinän ja runkomelun 
tavoitetasoihin (vw,95 0,3 mm/s ja Lprm 35 dB) verrannolliset ar-
vot olivat kuitenkin melko suuria, on kaavassa annettu sekä run-
komelua että tärinää koskeva asuinrakennuksen jatkosuunnittelu-
määräys. 

Kohteen julkisivun ääneneristävyyden mitoitus, värähtelyntorjun-
tatarpeen tarkemman arvion ja suunnitteluratkaisun laatiminen 
sekä muu tarkempi rakennusakustinen jatkosuunnittelu edellyttä-
vät kohteen vaativuudesta johtuen jatkosuunnittelussa kokeneen 
ja korkean pätevyysluokan omaavan akustiikkasuunnittelijan käyt-
töä.  

Pelastusturvallisuus  

Lähtökohdat 

Malmin kauppatie 30 

Paloteknisen tarkastelun mukaan rakennus voidaan toteuttaa P2-
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paloluokkaan, kun sen korkeus jää alle 28 metrin. Rakennus tulee 
varustaa automaattisella sammutuslaitteistolla P2-paloluokan 
mahdollistamiseksi.  Tällöin ei myöskään varatiejärjestelyjä varten 
tarvita nostopaikkoja. Piha-alue suunnitellaan niin, että sammu-
tusautolla voidaan ajaa lähelle sprinklerikeskusta. Sisäpihalle ei 
ole tarpeen päästä sammutusautolla. Henkilömäärärajoitus on 
1000 henkilöä. (Toteutustapatarkastelu/Palotekniikka, Sitowise, 
16.6.2022) 

Kaavaratkaisu 

Malmin kauppatie 30 

Pelastusajoneuvon ajoura hyödyntää tontin luoteisreunalla Koti-
nummentien tukimuuriin rajautuvaa katualuetta. 

Vaikutukset 

Yhteenveto laadituista selvityksistä 

Asemakaavan muutos pohjautuu hakijoiden teettämiin viitesuun-
nitelmiin. Liikennemelu-, tärinä- ja runkomeluselvitykset on tehty 
kaava-alueen ympäristöhäiriöiden kannalta haastavimmasta Mal-
min kauppatie 30 osa-alueesta. 

Malmin kauppatie 30 

Asemakaavamuutos pohjautuu hakijan teettämään viitesuunnitel-
maan. Kaavan yhteydessä on laadittu liikennemelu-, tärinä- ja 
runkomeluselvitys, palotekninen- ja viherkerrointarkastelu. Laadi-
tussa viitesuunnitelmassa on esitetty liikennekaaviot sekä luonnos 
pihan käytöstä. 

- Liikennemeluselvitys, Luonnos, Asemakaavan muutos Malmin 
kauppatie 30, Promethor 30.6.2020) 

- Tärinä- ja runkomeluselvitys, Asemakaavan muutos Malmin 
kauppatie 30, Promethor 25.6.2020 

- Palotekninen tarkastelu, Malmin kauppatie 30, Sito-
wise,16.6.2022 

- Pilaantuneen maaperän kunnostus, Loppuraportti, PMA-Invest 
Oy, Kiinteistö Oy Päärata, Helsinki, Insinööritoimisto Paavo 
Ristola Oy, 19.2.2007 

- Viitesuunnitelma, Arkkitehdit Soini & Horto Oy, 3.7.2020, ASH-
ARCO, 16.8.2022 

Selvitysten perusteella on määritelty kaavan melun torjuntaa kos-
kevat määräykset, annettu määräys tärinän ja runkomelun huomi-
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oimisesta, annettu määräys maaperän pilaantuneisuuden tutkimi-
sesta ja puhdistamisesta, mitoitettu pihamaata ja annettu viher-
kerroinmääräys.  

Uudenpellonpolku 6 

F6 Arkkitehdit Oy on laatinut luonnoksia tontin asuinkerrostalo-
käytöstä (5.10.2020 ja 27.6.2022).  

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.  

Asemakaavamuutos nostaa alueiden arvoa. Kaupunki saa yksityi-
sessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauk-
sia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajien kanssa 
käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa. 

Kaupungin omistama pienialainen katualueen osa on tarkoitus 
kaavan myötä liittää osaksi Malmin kauppatie 30 kiinteistöä.  

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympä-
ristöön 

Kaavaratkaisun toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia yh-
dyskuntarakenteeseen. Toteuttaminen tiivistää olemassa olevaa 
raideliikenteeseen tukeutuvaa yhdyskuntarakennetta ja rakennet-
tua ympäristöä kaupungin tavoitteiden mukaisesti.  

Malmin kauppatie 30 

Kaavaratkaisu vähentää kaavoitetun liike- ja toimistokerrosalan 
määrää. Tonttia ei ole toteutettu kaavan mukaisesti, vaan tontti on 
jäänyt rakentamattomaksi. Malmin keskustan kehittämisessä on 
todennäköistä, että muilla kaupallisesti keskeisillä korttelialueilla 
nostetaan asumisen lisäksi myös liiketilan kerrosalaa. 

Toteuttaminen tiivistää Malmin asemaympäristöä. 

Uudenpellonpolku 6 

Alue on rakentamistavan suhteen vaihettumisaluetta ja tontin lä-
hiympäristössä on sekä kerros- että pientaloja. Kaavan toteutta-
minen lisää kerrostalojen määrää alueella. 

Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Kaupunkimaisema muuttuu rakennetummaksi. Kaavaratkaisussa 
velvoitetaan uusien istutusten tekemiseen, mikä vähentää kaava-
ratkaisun vaikutuksia luontoon ja maisemaan. 
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Kaavaratkaisu mahdollistaa maanvaraiset pihat. Maanvaraisen 
pihamaan on arvioitu parantavan mahdollisuuksia monimuotoi-
suutta tukeviin ekologisisin prosesseihin, kuten ravinnekiertoon. 

Malmin kauppatie 30 

Vettä imevän ja viivyttävän pinnan määrä vähenee huomattavasti. 
Suurin osa puustosta katoaa rakentamisen myötä. Hallitsevaksi 
elementiksi tulee uusi rakennus. Puustoinen näkymä radan ja Ko-
tinummentien suuntaan muuttuu uusien istutusten myötä.   

Uudenpellonpolku 6 

Tontilla oleva puustoinen puutarha katoaa. Vettä imevän ja viivyt-
tävän pinnan määrä vähenee huomattavasti. Suurin osa puus-
tosta katoaa rakentamisen myötä ja katukuvaa hallitsevaksi ele-
mentiksi nousee uusi rakennus. Uudenpellonpolun vehreä ilme 
muuttuu kaupunkimaisemmaksi olemassa olevan pensasaidan 
sekä nykyisen puuston poistumisen myötä. Kaavaratkaisussa vel-
voitetaan kuitenkin uusien istutusten tekemiseen, mikä vähentää 
kaavaratkaisun vaikutuksia luontoon ja maisemaan. 

Koska tuleva rakentaminen sijoittuu lähelle tontin rajaa, on mah-
dollista, ettei naapuritontilla sijaitsevia kookkaita puita pystytä säi-
lyttämään niiden juuriston alueella tapahtuvien muutosten vuoksi.  

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Asemakaavan toteutuksella ei ole merkittäviä liikenteellisiä vaiku-
tuksia.  

Näkemä-alueen huomioiminen ja Uudenpellonpolku 6:n tonttiliitty-
män poistaminen Uudenpellonkujalta parantavat liikenneturvalli-
suutta. 

Kaavaratkaisu ei edellytä merkittäviä muutoksia yhdyskuntatekni-
sen huollon verkostoon. 

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 

Kaavan toteuttaminen muuttaa kaupunkikuvaa, alueen ilmettä ja 
näkymiä kaupunkimaisemmaksi.  

Malmin kauppatie 30 

Lieriön muotoinen uudisrakennus tuo Malmin asemanseudulle uu-
den voimakkaan kaupunkikuvallisen elementin. Rakennuksen va-
liomuotoinen sylinterihahmo toimii mieleenpainuvana maamerk-
kinä ja lisää Malmin asemanseudun omaleimaisuutta.  
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Uudenpellonpolku 6 

Uudenpellonpolun katunäkymä muuttuu kaupunkimaisemmaksi. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa naapurustoa korkeamman rakennuk-
sen katujen varrelle. Katujen kulmaan asettuva rakennus määrit-
tää korttelirakenteen reunakohtaa ja tontin Uudenpellonkujan puo-
leinen istutettava alueen osa sovittaa rakentamista lähiympäris-
töön.  

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 

Kaava mahdollistaa asumista hyvien joukkoliikenneyhteyksien ää-
rellä. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpi-
teistä kaavaratkaisu edistää erityisesti seuraavia: kaupungin yh-
dyskuntarakennetta täydentämällä edistetään joukkoliikenteen ja 
muiden kestävien kulkumuotojen käyttöä sekä kaavoituksella oh-
jataan pyöräily- ja jalankulkupainotteisten kortteleiden ja alueiden 
syntyyn. 

Kaavan hulevesiä ja vihertehokkuutta koskevat määräykset edes-
auttavat ilmastotavoitteiden saavuttamista.  Malmin kauppatie 
30:ssä kaavamääräys ohjaa käyttämään puuta sivukäytävien jul-
kisivuissa. 

Kaavaratkaisun hiilijalanjälkeä on arvioitu Helsingin asemakaavo-
jen vähähiilisyyden arviointimenetelmällä (HAVA). HAVA-laskuri 
arvioi hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä 50 vuoden tarkastelujaksolla. 
Menetelmällä arvioitiin molemmista kohteista kaksi toteutusvaihto-
ehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa (VE1) rakenneratkaisut oli-
sivat tavanomaista betonipainotteista rakentamista ja toisessa 
vaihtoehdossa rakennukset rakennettaisiin puurakenteisina. 

Malmin kauppatie 30 

Laskurin mukaan VE1:ssa muodostuisi kerrosneliötä kohden vuo-
sittain noin 17 kg hiilijalanjälki (17 kgCO2e/k-m2/a) ja asukasta 
kohden noin 785 kg hiilijalanjälki (785 kgCO2e/asukas/a). Hiilija-
lanjälki olisi yhteensä 89 969 kgCO2e/a ja hiilikädenjälki 17 441 
kgCO2e/a. VE2:n vuosittainen kerrosneliökohtainen hiilijalanjälki 
olisi noin 15 kg (15 kgCO2e/k-m2/a) ja asukaskohtainen hiilijalan-
jälki 695 kg hiilijalanjälki (695 kgCO2e/asukas/a). Hiilijalanjälki 
olisi yhteensä 79 649 kgCO2e/a ja hiilikädenjälki 46 853 
kgCO2e/a. 
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Kuvassa Malmin kauppatie 30:n HAVA-laskennan tulokset pylväs-
diagrammeina, vasemmalla tavanomainen rakentaminen, oikealla 
puurunko. 

Kerrosalaneliömetrikohtainen ja asukaskohtainen hiilijalanjälki on 
molemmissa vaihtoehdoissa suurempi kuin HAVA-menetelmällä 
toistaiseksi tehtyjen laskelmien keskiarvo (ka 13,9 ja 622). Tulok-
seen vaikuttanee perustapa, joka on arvioitu paalutukseksi.  

Uudenpellonpolku 6 

HAVA-laskennassa VE1:ssa muodostuisi kerrosneliötä kohden 
vuosittain noin 14 kg hiilijalanjälki (14 kgCO2e/k-m2/a) ja asu-
kasta kohden noin 649 kg hiilijalanjälki (649 kgCO2e/asukas/a). 
Hiilijalanjälki olisi yhteensä 22 196 kgCO2e/a ja hiilikädenjälki 
5202 kgCO2e/a. VE2:n kerrosneliökohtainen vuosittainen hiilija-
lanjälki olisi noin 12 kg (12 kgCO2e/k-m2/a) ja asukaskohtainen 
noin 559 kg (559 kgCO2e/asukas/a). Hiilijalanjälki olisi yhteensä 
19 116 kgCO2e/a ja hiilikädenjälki 13 983 kgCO2e/a. 

Kerrosneliömetrikohtainen hiilijalanjälki on VE1:ssä HAVA-mene-
telmällä toistaiseksi tehtyjen laskelmien keskiarvon mukainen (ka 
13,9). VE1:n asukaskohtainen hiilijalanjälki on myös samassa 
suuruusluokassa toistaiseksi tehtyjen laskelmien keskiarvon 
kanssa (ka 622). VE 2:ssa sekä kerrosneliömetrikohtainen että 
asukaskohtainen hiilijalanjälki ovat tehtyjen arvioiden keskiarvoa 
pienemmät (ka 13,9 ja 622).  
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Kuvassa Uudenpellonpolku 6:n HAVA-laskennan tulokset pylväs-
diagrammeina, vasemmalla tavanomainen rakentaminen, oikealla 
puurunko. Huom. akseleiden asteikot erilaiset.  

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestö-
ryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaali-
siin oloihin ja kulttuuriin sekä virkistykseen 

Kaavaratkaisun melun- ja tärinäntorjuntaan liittyvät määräykset 
luovat edellytykset terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuinym-
päristön toteuttamiselle. 

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimista ja puhdistamista koske-
valla määräyksellä varmistetaan edellytykset terveelliselle ja tur-
valliselle asuinympäristölle.  

Asemakaava luo edellytykset palo- ja pelastusturvallisuuden huo-
mioivien määräysten mukaiselle jatkosuunnittelulle ja toteutuk-
selle. 

Liikkumisturvallisuutta parantavana yksityiskohtana kaavassa on 
Uudenpellonkujan ja Uudenpellonpolun risteysalueen näkemä-
alue ja Uudenpellonkujaan rajoittuvan pensasaidan sijoittumista 
koskeva määräys. Ohjeellisena osoitetun Kotinummentien siltaan 
liittyvän portaan toteuttaminen lyhentäisi jalankulkijoiden asemalle 
suuntautuvia kävelymatkoja. 

Esteettömien hissillisten asuntojen määrä lisääntyy erityisesti Uu-
denpellonpolku 6:n alueella. 

Asukasmäärän kasvu Kotinummenpuiston lähellä tuo lisää käyttä-
jiä puistolle. Muita merkittäviä vaikutuksia virkistykseen ei arvioida 
aiheutuvan.  

Elinkeinovaikutukset 

Uudet asukkaat tuovat kysyntää nykyisille palveluille parantaen 
näin myös alueen yritysten toimintaedellytyksiä. Kaavaratkaisun 
toteuttaminen vähentää kaavoitetun liike- ja toimistokerrosalan 
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määrää. Malmin kauppatie 30:n tontin kaavaratkaisu on jäänyt to-
teuttamatta, joten elinkeinotoiminnan kannalta tontti ei ole ollut 
kyllin houkutteleva.  

Toteutus 

Alueen toteuttaminen voi käynnistyä kaavamuutoksen saatua 
lainvoiman. 

Suunnittelun lähtökohdat 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on 
erityisesti painotettu seuraavia:  

- luodaan edellytykset …. väestökehityksen edellyttämälle riittä-
välle ja monipuoliselle asuntotuotannolle  

- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa 
olevaan rakenteeseen  

- varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutok-
sen vaikutuksiin  

- ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-
heutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja 

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa. 

Yleiskaava 

Malmin kauppatie 30 

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on liike- ja palvelukes-
kustaa (C1), jota koskee määräys: Palvelu-, liike- ja toimitilapai-
notteinen keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena 
kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, 
puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin 
alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat 
tilat on osoitettava pääsääntöisesti liiketilaksi. Alue on kävelypai-
notteinen. Alue erottuu ympäristöään tehokkaampana ja toimin-
nallisesti monipuolisempana. Liike- ja toimitilan kokonaismäärää 
ei lähtökohtaisesti tule vähentää. Rakennuksen tai sen osan käyt-
tötarkoituksen muutoksissa on varmistettava keskustalle ominai-
sen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säily-
minen. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä tulee tehdä alu-
eellinen tarkastelu. 

Tontin asuinkäyttö on yleiskaavan mukaan mahdollista. Malmin 
keskustan suunnitteluperiaatteissa on tarkemmin määritelty Mal-
min ydinkeskustan sijoittumista ja toimintojen sekoittuneisuutta 



   27 (31) 
 

 
 

yleiskaavan laajalla C1-alueella. Liike- ja toimitilaa on tarkoitus 
Malmin keskustan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti lisätä erityi-
sesti nk. Sydän-Malmin alueella, johon Malmin kauppatie 30 ei 
kuulu. (Malmin keskustan suunnitteluperiaatteista tarkemmin 
edempänä.) 

Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.  

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan 
19.8.2021) merkintöjä ei kohdistu alueelle. Kaavaratkaisu on 
maanalaisen yleiskaavan mukainen.  

Uudenpellonpolku 6 

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on asuntovaltaista alu-
etta (A3), jota koskee kaavamääräys: Aluetta kehitetään pääasi-
assa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähi-
palvelujen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa 0,4–1,2. Pe-
rustellusti korttelikohtainen tehokkuus voi olla tätä suurempikin. 
Alueen pinta-alasta keskimäärin 60 % tai enemmän on kortteli-
maata. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukai-
nen.  

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan 
19.8.2021) merkintöjä ei kohdistu alueelle. Kaavaratkaisu on 
maanalaisen yleiskaavan mukainen.  

Asemakaavat 

Alueella on voimassa asemakaavat nrot  

- 8118, vahvistettu 17.3.1980 
- 8875, lainvoimainen 14.2.1986 
- 9472, lainvoimainen 25.11.1988 
- 10946 lainvoimainen 2.11.2001 

Kaavojen mukaan kortteli 35191 (Malmin kauppatie 30) on liike- ja 
toimistorakennusten korttelialuetta (K), jolla myymälätilojen osuus 
tontin rakennetusta kerrosalasta saa olla enintään 10 %. Raken-
nusoikeus on 5000 k-m2. Suurimmat sallitut kerrosluvut 2,3 ja 7 
on osoitettu omille rakennusaloilleen ja suurin sallittu kerrosluku 7 
on merkitty ehdottomasti käytettäväksi. Malmin kauppatien ja ram-
pin puoleiset tontin osat on osoitettu tontin osina, joilla on oltava 
puita ja pensaita. 

Kotinummentien osa-alueelle on merkitty velvoite rakentaa sillan 
alle (map) kahteen tasoon tontin 38198/4(AK) autopaikat. Lisäksi 
maantasossa oleville paikoille tulee voida sijoittaa 45 % tonttien 
38189/5, 7 8 autopaikoista. Map-alueen kautta tulee varata ajoyh-
teys vireisille tonteille.  
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Uudenpellonpolku 6 on osoitettu enintään kaksiasuntoisten pien-
talojen korttelialueena (AO). Tehokkuusluku on 0.25. Sallitun ker-
rosalan lisäksi saa rakentaa tiloja kiinteistöjen ja asuntojen huol-
toa ja varastoja sekä asukkaiden vapaa-ajan toimintoja varten kui-
tenkin enintään 15 % tontin kerrosalasta. Suurin sallittu kerrosluku 
I ½. Rakennusalaa ympäröi kolmelta sivulta istutusvelvoite. Ra-
kennustavasta on annettu määräyksiä.  

Kaavamuutosalueen länsipuolinen Uudenpellonkuja on osoitettu 
yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattuna katualueena, 
jonka osalla on sallittu ajoneuvoliikenne tonteille.  

Rakennusjärjestys 

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 

Muut suunnitelmat ja päätökset 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Malmin keskustan suun-
nitteluperiaatteet 1.6.2021. Suunnitteluperiaatteet koskevat Mal-
min kauppatie 30:ä. Malmin kauppatie 30 sijoittuu suunnitteluperi-
aatteiden keskustakortteli-vyöhykkeelle, jolle saa sijoittaa moni-
puolisia keskustaan sopivia toimintoja. Asuinrakentaminen vyö-
hykkeellä on kerrostalovaltaista. Kokoojakatujen varsilla tulee ra-
kennusten katutasossa olla pääosin muuntojoustavaa tilaa, jota 
voidaan käyttää liiketilana tai esimerkiksi asukkaiden yhteistiloina. 
Rakennusten pääasiallinen kerrosluku vaihtelee viidestä kuuteen 
kunkin osa-alueen ominaispiirteet huomioiden. Korkein rakentami-
nen sijoittuu kaupunkikuvallisesti merkittäviin kohtiin. Malmin 
kauppatie 30:n viitesuunnitelmassa maantasokerros on muita ker-
roksia korkeampi ja siihen sijoittuu mm. yhteistiloja. Kaavaratkaisu 
on linjassa Malmin keskustan suunnitteluperiaatteiden kanssa.  

Helsingin tavoitteellinen viher- ja virkistysverkosto VISTRA tarken-
taa yleiskaavan Virkistys- ja viherverkosto 2050 -teemakarttaa. 
VISTRA havainnollistaa viher- ja virkistysverkoston jatkuvuuden 
kehittämistä ja sisältää Helsingin viher- ja virkistysverkoston osa-
tekijät.  VISTRA:ssa täydentävä viheryhteys kulkee Kotinummen-
puistosta itään Kotinummentien siltaa pitkin Teerisuontielle ja 
pohjoisessa Kotinummenpuistosta Uudenpellonkujalle, josta yh-
teys jatkuu Hietaniityntielle. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 8.6.2021 Malmin ja Pukin-
mäen yleisten alueiden suunnitelman 2021–2030 ohjeellisena 
noudatettavaksi. Kaavamuutoksen eteläosan katualueet kuuluvat 
yleisten alueiden suunnitelma-alueeseen. Kotinummentien kä-
vely- ja pyöräliikenteen reitit on yleisten alueiden suunnitelmassa 
esitetty esteettömyyden perustason reitteinä. Kaava-alueen katuja 
ei ole osoitettu merkittävimpien toimenpidetarpeiden hankelistalla.    
Kaavaratkaisussa on osoitettu ohjeellisena porrasyhteys Kotinum-
mentien sillan ja Malmin kauppatien välillä parantamassa aseman 
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saavutettavuutta.  

Ympäristövalvontapäällikkö antoi 26.6.2006 § 129 Malmin kaup-
patie 30:ä koskevan pilaantuneen maaperän puhdistamista kos-
kevan päätöksen. Ympäristökeskus totesi 7.3.2007, että kunnos-
tus oli tehty annetun päätöksen mukaisesti.  

Pohjakartta 

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan. 

Maanomistus 

Helsingin kaupunki omistaa katualueet. Korttelialueet ovat yksi-
tyisomistuksessa.  

Muut lähtökohdat 

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla. 

Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet 

Vireilletulo 

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2020 tontin omistajien hake-
muksesta. 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa: 

- Helen Oy 
- Helen Sähköverkko Oy 
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
- Väylävirasto 
- Telia Finland Oy 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston 

nähtävilläolo 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti. 

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta 
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on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Koillis-Helsingin Lähitieto –
lehdessä –lehdessä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli 
nähtävillä 29.11.–20.12.2021 seuraavissa paikoissa: 

- Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 
- Tapanilan kirjastossa, Hiidenkiventie 21  
- Malmin kirjastossa, Ala-Malmin tori 1 
- verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 

Asukastilaisuus pidettiin 2.12.2021 verkossa. 

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat olemassa olevien kunnal-
listeknisten verkostojen huomioimiseen ja junaliikenteen aiheutta-
mien haittojen huomioon ottamiseen kaavoituksessa. Kannan-
otoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, 
että kaava-alue rajauksen täsmennyttyä kunnallistekniikan siirtoja 
ei ole havaittu tarvittavan ja junaliikenteen mahdollisista haitoista 
on tehty selvitykset ja laadittu tarvittavat kaavamääräykset Väylä-
viraston ohjeistuksen mukaan.  

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Yhteenveto mielipiteistä 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat erityisesti Uudenpellonpolku 6:n osa-alu-
eeseen.  

Vaikutti siltä, että Malmin kauppatie 30:n suunnitelmasta yleisesti 
ottaen pidettiin. Sen todettiin nostavan alueen arkkitehtonista ta-
soa ja olevan hyvä esimerkki kohteesta, jossa uudisrakennus so-
veltuu mainiosti ympäristöönsä ja vihersuunnittelu on huolellista. 
Lasipintojen aiheuttamasta törmäysriskistä linnuille oltiin huolis-
saan.  

Suurin osa mielipiteistä koski Uudenpellonpolku 6:n osa-aluetta. 
Eniten palautetta tuli rakennuksen korkeudesta sekä liikenteen 
turvallisuudesta ja sujuvuudesta. Rakentamisen tehokkuutta kriti-
soitiin ja epäiltiin vehreyden puuttuvan. 

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kerros-
alaa on OAS-vaiheen viitesuunnitelmiin verrattuna pienennetty, 
Uudenpellonpolku 6:ssa on muutettu rakennuksen sijoitusta, an-
nettu kaavamääräyksiä pihakasvillisuudesta ja viherkertoimen 
käytöstä sekä kattomuodosta ja lisäksi liikenneturvallisuutta on 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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parannettu näkemäalueen huomioimisella ja ajoneuvoliittymä kiel-
lolla.     

Kirjallisia mielipiteitä saapui 16 kpl. 

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet 

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: 

- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
- Helen Oy 
- Helen Sähköverkko Oy 
- Väylävirasto 
- Telia Finland Oy 

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nähtävil-
läolon jälkeen. 

Helsingissä, 1.9.2022 

Marja Piimies 
asemakaavapäällikkö 







































Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.





























































































































VII

VIII

VI

VII

Aukko

VI

VIII



VII

VIII

VI

VII

Aukko

VI

VIII






























































